
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Sida: 

Tekniska utskottet 2017-01-31 
 

1(28) 
 

 Utdragsbestyrkande 
 

 
Plats och tid Konferensrum Tekniska, Skillingehus, Skillingaryd  

tisdagen den 31 januari 2017 klockan 13.00-17.50 
 

Beslutande Per Olof Toftgård (C), ordförande 
Berry Lilja (S), tj g ers för Besim Matoshi (S) 
Stig-Göran Hultsbo (MP) 
Jerry Karlsson (L) 
 

Övriga närvarande Magnus Ljunggren, teknisk chef 
Beata Vilkhed, sekreterare 
Hans Göransson, tekniska kontoret, §003-009. 
 

  
Utses att justera Stig-Göran Hultsbo Paragrafer 003-022 

Justeringens plats 
och tid 

Kommunkontoret 2017-02-03 
 

Underskrifter  
Sekreterare 

 

  Beata Vilkhed 
  

Ordförande  
  Per Olof Toftgård 
  

Justerande 
 
 

  Stig-Göran Hultsbo 
   
 ANSLAG / BEVIS 

 
 

Organ Tekniska utskottet  

Sammanträdesdatum 2017-01-31 Paragrafer 003-022 

Anslaget sätts upp 2017-02-03 Anslaget tas ner 2017-02-27 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

 

Underskrift   

Beata Vilkhed 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2017-01-31 § 003 KS 2014/184 2(28) 
 
 
 
 

Justering    Exp 2017-02-03 Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Utveckling Vaggeryds centrum – Östergatan, 
dnr KS 2014/184 
 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Bygga etapp 3 av centrumutvecklingen i Vaggeryd genom att bygga om 
Östergatan i centrala Vaggeryd utifrån föreslagna skiss. Tekniska utskottet 
förslår även enkelriktad motorfordonstrafik på Östergatan mellan Viktoria- 
och Storgatan. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan några år tillbaka har kommunen en idékatalog med en beskrivning av 
hur utvecklingen av Vaggeryd centrum kan se ut. 
 
Tekniska utskottet beslutade 2015-08-25 att i ett första steg genomföra 
åtgärder på Järnvägsgatan. Åtgärderna genomfördes under hösten och våren 
2015-2016. Etapp 2 med ombyggnad av GC-väg på Storgatan i och 
parkeringsplatser på Nådastigen och Stationsgatan genomfördes under 
hösten 2016. Etapp 3 med ombyggnad av Östergatan planeras för 2017. 
Skisser för torget, etapp 4, diskuterades med allmänheten på ett 
informationsmöte 2016-10-10. 2016-10-20 beslutade tekniska utskottet om 
det fortsatta arbetet med centrumutvecklingen.  
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Beslutsunderlag 
Idékatalog centrumutveckling, dnr KS 2012/267. 
Tekniska utskottets beslut 2014-06-11 §57 diskussion om Vaggeryds 
centrum. 
Tekniska utskottets beslut 2015-03-17 §17 skisser med förslag. 
Tekniska utskottets beslut 2015-04-08 §25 information från 
samhällsutvecklare. 
Tekniska utskottets beslut 2015-05-05 §34 uppdrag om att ta fram förslag 
för utveckling av Vaggeryds centrum. 
Tekniska utskottets beslut 2015-06-09 §43 om information om 
parkeringsplatser i Vaggeryd centrum. 
Tekniska utskottets beslut 2015-08-25 §60 om att genomföra steg 1, 
Järnvägsgatan och informationsmöte med handlare och fastighetsägare. 
Tekniska utskottets beslut 2015-09-22 §79 om justering av skiss över torget. 
Tekniska utskottets beslut 2016-01-19 §2 om steg 2. 
Tekniska utskottets beslut 2016-02-09 §12 om fler torgplatser. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-03 §39 om skisser för steg 2 och 
redovisning av etapp 3 och 4. 
Tekniska utskottets beslut 2016-03-08 §27 om skisser för steg 2. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-06 §62 om att påbörja steg 2 Vaggeryds 
centrum. 
Tekniska utskottets beslut 2016-05-31 §47 om att ta fram skisser och 
informationsmöte. 
Tekniska utskottets beslut 2016-08-23 §62 om byggnationen Storgatan, 
skisser över torget och informationsmöte. 
Tekniska utskottets beslut 2016-09-22 §76 om diskussionsunderlag för 
informationsmöte. 
Minnesanteckningar från informationsmöte om centrumutvecklingen i 
Vaggeryd den 10 oktober 2016, dnr KS 2014/184. 
Tekniska utskottets beslut 2016-10-20 §90 om utvecklingen av Vaggeryds 
centrum. 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår ett tilläggsförslag till tekniska kontorets förslag om 
enkelriktad motorfordonstrafik på Östergatan mellan Viktoria- och 
Storgatan. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet kan bifalla förslagen, och finner förslagen 
bifallna. 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Utveckling Vaggeryds centrum – Torget, 
dnr KS 2014/184 
 
Tekniska utskottets beslut 
Godkänna informationen om den fortsatta utvecklingen av Vaggeryds 
centrum – steg 4. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan några år tillbaka har kommunen en idékatalog med en beskrivning av 
hur utvecklingen av Vaggeryd centrum kan se ut. 
 
Tekniska utskottet beslutade 2015-08-25 att i ett första steg genomföra 
åtgärder på Järnvägsgatan. Åtgärderna genomfördes under hösten och våren 
2015-2016. Etapp 2 med ombyggnad av GC-väg på Storgatan i och 
parkeringsplatser på Nådastigen och Stationsgatan genomfördes under 
hösten 2016. Etapp 3 med ombyggnad av Östergatan planeras för 2017. 
Skisser för torget, etapp 4, diskuterades med allmänheten på ett 
informationsmöte 2016-10-10. 2016-10-20 beslutade tekniska utskottet om 
det fortsatta arbetet för utveckling av torget i Vaggeryd med följande steg. 
 
A Kartläggning andra kommuners torghandel 
B Exempel på annan centrumutveckling 
C Förslagsskiss över torget i Vaggeryd 
D Dialog med ungdomsrådet 
E Medborgardialog via webbplatsen 
F Dialog med konstutskottet 
 
Beslutsunderlag 
Idékatalog centrumutveckling, dnr KS 2012/267. 
Tekniska utskottets beslut 2014-06-11 §57 diskussion om Vaggeryds 
centrum. 
Tekniska utskottets beslut 2015-03-17 §17 skisser med förslag. 
Tekniska utskottets beslut 2015-04-08 §25 information från 
samhällsutvecklare. 
Tekniska utskottets beslut 2015-05-05 §34 uppdrag om att ta fram förslag 
för utveckling av Vaggeryds centrum. 
Tekniska utskottets beslut 2015-06-09 §43 om information om 
parkeringsplatser i Vaggeryd centrum. 
Tekniska utskottets beslut 2015-08-25 §60 om att genomföra steg 1, 
Järnvägsgatan och informationsmöte med handlare och fastighetsägare. 
Tekniska utskottets beslut 2015-09-22 §79 om justering av skiss över torget. 
Tekniska utskottets beslut 2016-01-19 §2 om steg 2. 
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Tekniska utskottets beslut 2016-02-09 §12 om fler torgplatser. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-03 §39 om skisser för steg 2 och 
redovisning av etapp 3 och 4. 
Tekniska utskottets beslut 2016-03-08 §27 om skisser för steg 2. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-06 §62 om att påbörja steg 2 Vaggeryds 
centrum. 
Tekniska utskottets beslut 2016-05-31 §47 om att ta fram skisser och 
informationsmöte. 
Tekniska utskottets beslut 2016-08-23 §62 om byggnationen Storgatan, 
skisser över torget och informationsmöte. 
Tekniska utskottets beslut 2016-09-22 §76 om diskussionsunderlag för 
informationsmöte. 
Minnesanteckningar från informationsmöte om centrumutvecklingen i 
Vaggeryd den 10 oktober 2016, dnr KS 2014/184. 
Tekniska utskottets beslut 2016-10-20 §90 om utvecklingen av Vaggeryds 
centrum. 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår att godkänna informationen.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet kan godkänna informationen, och finner den 
godkänd. 
 
Beslutet skickas till 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Motion – Övergångsställe vid korsningen Storgatan-
Ödestuguvägen i Vaggeryd, dnr TU 2016/082 
 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En motion har inlämnats 2016-10-17 med förslag att anordna ett 
övergångsställe vid korsningen Storgatan-Ödestuguvägen i Vaggeryd. 
Kommunledningskontoret remitterade motionen till tekniska utskottet för 
yttrande senaste den 3 mars 2017. 
 
Tekniska utskottets utbyggnadsplan för GC-vägnät innehåller en utbyggnad 
utmed Ödestuguvägen i samband med att VSBo bygger planerade hyreshus 
på kvarteret Tor. I samband med GC-vägsutbyggnaden kommer korsningen 
mellan Storgatan och Ödestuguvägen säkras upp med förstärkt passage för 
att öka trafiksäkerheten. 
 
Ett övergångställe är inte aktuellt utifrån trafikmängd och dess falska 
upplevda trygghet. Fotgängare som korsar gatan på övergångsställe löper 
större risk än fotgängare som korsar i andra punkter. Förklaringen är att 
övergångsstället invaggar fotgängarna i falsk trygghet. Fotgängarna känner 
sig säkra på att bilisterna ska lämna företräde i högre grad än vad de faktiskt 
gör. Väjningsregeln ”zebralagen” som införd år 2000 har inte bidragit till 
ökad trafiksäkerhet för fotgängare som korsar körbanan på ett 
övergångställe. Däremot har framkomligheten genom minskad väntetid vid 
högtrafikerade vägar förbättrats. Valet mellan att anlägga ett övergångställe 
eller inte avgörs utifrån accepterad väntetid för att korsa gatan och den 
ökade olycksrisken. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion 2016-10-17. 
Kommunledningskontorets remiss till tekniska utskottet från 2016-11-08. 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår att avslå motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet kan bifalla förslaget om att avslå motionen, 
och finner det bifallet. 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Motion – Ställplatser för husbil i Vaggeryds kommun, 
dnr TU 2016/088 
 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Ställer sig positiva till motionen och föreslår att kommunstyrelsen ger 
kommunens planarkitekt tillsammans med kultur- och fritidsnämnden i 
uppdrag att ge förslag till lämpliga ställplatser i Skillingaryd och Vaggeryd.  
 
Sammanfattning av ärendet 
En motion har inlämnats 2016-10-31 med förslag att ta fram centrala 
ställplatser för husbil i Vaggeryd och Skillingaryd. 
Kommunledningskontoret remitterade motionen till tekniska utskottet för 
yttrande senaste den 5 maj 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion 2016-10-17. 
Kommunledningskontorets remiss till tekniska utskottet från den 2016-12-
12. 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Berry Lilja (S) föreslår att tekniska utskottet ställer sig positiva till motionen 
och föreslår att kommunstyrelsen ger kommunens planarkitekt tillsammans 
med kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ge förslag till lämpliga 
ställplatser i Skillingaryd och Vaggeryd. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet kan bifalla Liljas förslag, och finner det 
bifallet. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Medborgarförslag – Sänkt hastighet på Smedbygatan, 
dnr TU 2016/074 
 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning 
till kommunfullmäktiges tidigare beslut 2015-03-30 §028. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2016-09-01 med förslag att 
hastighetsbegränsningen på Smedbygatan i Vaggeryds ska sänkas från 
nuvarande 50km/h till 30km/h. Kommunfullmäktige överlämnade 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande av tekniska 
utskottet 2016-09-26. 
 
Genomförda trafikmätning på aktuell gata visar att 93% av trafikanterna 
håller befintlig hastighetsgräns på 50 km/tim. Normalhastigheten är 38 
km/timmen. Att det finns en gångpassage och parkeringsplatser som medför 
att man måste backa ut i gatan skulle kunna motivera en hastighetsgräns på 
40km/timmen. Kommunens bashastighet inom tätbebyggt område är 
50km/timmen. 30km/timmen förekommer på vissa sträckor förbi 
skolor/förskolor samt i centrala Skillingaryd och Vaggeryd. 
Kommunfullmäktige fattade beslut om hastigheten på Smedbygatan i 
antagen hastighetsplan, 2015-03-30 §028. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2016-09-01. 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-26 §101, dnr KS 2016/173. 
Kommunfullmäktiges beslut 2015-03-30 §028, dnr KS 2011/302 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Berry Lilja (S) föreslår att avslå medborgarförslaget med hänvisning till 
kommunfullmäktiges tidigare beslut 2015-03-30. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet kan bifalla Liljas förslag om att avslå 
medborgarförslaget och finner det bifallet. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Medborgarförslag – Lekplats i Götafors, dnr TU 
2016/086 
 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om lekplats i 
Götafors med hänvisning till den antagna utvecklingsplanen för aktivitets- 
och lekplatser. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2016-10-04 med förslag att anlägga en 
lekplats i Götafors vid Bondstorpsvägen och Mellängsvägen. 
Kommunledningskontoret har överlämnat medborgarförslaget till tekniska 
utskottet för förslag till svar. 
 
Kommunstyrelsen har nyligen antagit en utvecklingsplan för kommunens 
allmänna kommunala lekplatser (2017-01-11 § 19). I planen anges bland 
annat riktlinjer för placering av de kommunala lekplatserna och där anges 
att avståndet till en lekplats inte ska vara längre än omkring 600 meter. 
Vardaglig lek/närlek bör lösas på, eller i närheten av, den egna fastigheten.  
 
I samband med framtagandet av lekplatsplanen framkom dels att det är 
relativt nära till närliggande lekplatser och dels att det inte finns någon 
lämplig ledig plats för en allmän kommunal lekplats i Götafors-området. De 
obebyggda områden som anges i medborgarförslaget är troligen en 
obebyggd exploateringsbar tomtmark som inte ägs av Vaggeryds kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2016-10-04. 
Kommunledningskontorets skrivelse från den 2017-11-21. 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår att besluta enligt tekniska kontorets förslag med 
hänvisning till den antagna utvecklingsplanen för aktivitets- och lekplatser.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet kan bifalla förslaget att avslå 
medborgarförslaget, och finner det bifallet. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Skrivelse – Flaggstänger och julbelysning i Bondstorp, 
dnr TU 2016/096 
 
Tekniska utskottets beslut 
Att avslå ansökan med hänvisning att bidraget är endast till 

julgransutsmyckning.  

 

Sammanfattning av ärendet 
En skrivelse inkom 2016-12-08 per e-post från Bondstorpsbygdens 

samhällsförening med ett förslag att ersätta julgran och julgransbelysning 

med flaggstänger och belysning till dem. 

 

Beslutsunderlag 
Inskickad skrivelse från 2016-12-08. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår avslag på skrivelse, bidraget är endast för utsmyckning 

av julgran.  

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet kan bifalla förslaget, och finner det bifallet. 

 

Beslutet skickas till 
Bondstorpsbygdens samhällsförening 

Teknisk chef 

Gatu- och parkchef 

Diarium 
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Yttrande på granskningshandlingar för detaljplan för 
kvarteret Illern, Skillingaryd, dnr TU 2016/080. 
 
Tekniska utskottets beslut 
Att hänsyn tas till tekniska utskottets tidigare yttrande om att möjlighet ges 
att anlägga gång- och cykelväg på östra sidan av Fabriksgatan i Skillingaryd 
utifrån kommande revidering av gång- och cykelvägsplanen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2016-09-28 § 155 att upprätta ny detalj-
plan för kv. Illern 1 och skicka ut den på samråd. Planområdet ligger utmed 
Fabriksgatan och Läkargatan i Skillingaryd. Syftet med detaljplanen är att 
skapa förutsättningar och möjliggöra cirka 25 nya bostäder uppförda i 
byggnader med maximalt tre våningar på fastigheten Illern 1 i Skillingaryds 
tätort. Detaljplanen ska pröva lämpligheten med att ändra markanvändning, 
från industri/verksamhet till bostadsändamål. Detaljplanen är ute för 
granskning under tiden 2016-12-23 t.o.m. 2017-01-27 2016. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och byggförvaltningens samrådshandlingar från 2016-11-02. 
Tekniska utskottets beslut 2016-11-29 §103 med yttrande på 
samrådshandlingarna. 
Miljö- och byggförvaltningens granskningshandlingar från 2016-12-21. 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår att besluta enligt förslag från tekniska kontoret. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet kan bifalla förslaget om yttrande, och finner 
det bifallet. 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och byggförvaltningen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Yttrande på granskningshandlingar för ny detaljplan 
för Gästgivaren 3, 9 m.fl. i Skillingaryd, 
dnr TU 2016/095. 
 
Tekniska utskottets beslut 
Överlämna nedanstående synpunkter på granskningshandling Kv. 
Gästgivaren 3, 9 m.fl. i Skillingaryd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2016-05-31 § 98 att göra de ändringar 
som samrådsredogörelsen uppger, och skicka ut rubricerad detaljplan för 
granskning. Detaljplanen syftar till att upprätta ny detaljplan som utökar 
byggrätten samt ge möjligheter för olika ändamål som bostäder, handel eller 
olika typer av service. I gällande översiktsplan finns inte området omnämnt. 
Detaljplanen upprättas via utökat förfarande. Detaljplanen är ute för 
granskning t.o.m. 2017-01-27. 
 
Tekniska utskottets synpunkter: 
• Utifrån den av kommunfullmäktige antagna aktivitets- och 

lekplatspolicy från 2015-09-28 anser tekniska utskottet att 
Gropabäcken och dess omgivning inom föreslagna detaljplan avses 
utgöra en av kommunens aktivitetsplatser.  

• Kommunens kostnader kommer i och med denna detaljplan också 
innefatta flytt av Återvinningsstation, anläggande och flytt av VA-
ledningar samt anläggande av parkeringsplatser. 

• Uppskattad kommunal exploateringskostnad 4 Mkr exklusive 
rivningskostnader. 
 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggförvaltningens samrådshandlingar från 2016-12-22. 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Berry Lilja (S) föreslår ändring av synpunkter och endast hänvisa till att 
detaljplanen utgår utifrån den antagna aktivitets- och lekplatsplanen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet kan bifalla Liljas förslag, och finner det 
bifallet. 
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Beslutet skickas till 
Miljö- och byggförvaltningen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
VA- och renhållningschef 
Diarium 
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Planuppdrag för bostäder Bergsäter i Byarum, 
dnr TU 2017/022. 
 
Tekniska utskottets beslut 
Tekniska kontoret får i uppdrag att fortsätta med förberedelserna kring 
planuppdrag för bostäder Bergsäter i Byarum.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har fått ett planuppdrag av kommunstyrelsen 
2017-01-11 §16 för del av Gärahov 1:51, Bergsäter, Byarum. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-01-11 §16, dnr KS 2016/257. 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår att tekniska kontoret får i uppdrag att fortsätta 
förberedelserna kring planuppdrag för bostäder Bergsäter i Byarum. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet kan bifalla förslaget, och finner det bifallet. 
 
Beslutet skickas till 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
VA- och renhållningschef 
Diarium 
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Ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken för 
återvinningscentral Gärahov i Vaggeryd, 
dnr TU 2017/021. 
 
Tekniska utskottets beslut 
Godkänna samrådsunderlaget samt uppdra åt tekniska kontoret att 
genomföra samråd med berörda grannar och räddningstjänsten. I det fall 
tillsynsmyndigheten beslutar att planerad verksamhet innebär betydande 
miljöpåverkan uppdras tekniska kontoret även att genomföra utökat samråd 
med berörda myndigheter, berörda organisationer och allmänheten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid den senaste periodiska undersökningen vid återvinningscentralen 
(ÅVC) i Vaggeryd under oktober 2014 framkom att befintligt tillstånd 
överskridits vad gäller mängden mellanlagrat farligt avfall vid enstaka 
tillfällen. Länsstyrelsen har därför meddelat att en ny tillståndsansökan bör 
inlämnas för verksamheten. 
 
Ett första samrådsmöte med myndigheter hölls 2016-01-20. Vid detta möte 
beslutades att fortsatt samråd bör ske med grannar och räddningstjänsten 
innan en samrådsredogörelse färdigställs, samt att vissa revideringar bör ske 
av SU innan fortsatt samråd sker. 
 
Därefter har tekniska kontoret prioriterat det fortsatta arbetet med att utreda 
olika alternativ för en regional avfallssamverkan. Det har bedömts vara 
viktigt att nå ett beslut i samverkansfrågan innan arbetet med 
tillståndsansökan för ÅVC fortskrider. De olika samverkansalternativen som 
förekommit har inneburit olika förutsättningar för planerad 
tillståndsansökan och föreliggande samrådsunderlag. Ett inriktningsbeslut 
att ingå i ett gemensamt kommunalförbund för renhållningsverksamheten 
inom GGVV har nu fattats politiskt. 
 
Samrådsunderlaget har reviderats och fortsatt samråd med berörda grannar 
och räddningstjänsten ska nu utföras. I det fall tillsynsmyndigheten beslutar 
att planerad verksamhet innebär betydande miljöpåverkan ska tekniska 
kontoret även genomföra utökat samråd med berörda myndigheter, berörda 
organisationer och allmänheten. 
 
Framkomna synpunkter efter samråd kommer att beaktas i den fortsatta 
utformningen av tillståndsansökan med tillhörande MKB. Den färdiga 
ansökan kommer att skickas till Miljöprövningsdelegationen (MPD), 
Länsstyrelsen i Östergötlands län, för prövning. 
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Beslutsunderlag 
Samrådsunderlag version 1.0, reviderad 2017-01-23. 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår beslut enligt tekniska kontorets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet kan bifalla förslaget, och finner det bifallet. 
 
Beslutet skickas till 
Teknisk chef 
VA- och avfallschef 
VA-ingenjör 
Diarium 
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Inköp av skog i Klevshult, dnr KS 2015/080 
 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Godkänna förslaget till avtal för inköp av skog på fastigheten Klevshult 
1:121. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommun har i avtal från 1976-11-10 köpt mark, 120 000m2 på 
fastigheten Klevshult 1:121. I avtalet ingick inte den på området stående och 
växande skogen. Skogen har undantagits försäljningen på köparens begäran 
(kommunens). Köparen har inte ersatt säljaren för skogsvärdet.  
 
Trafikverket har ersatt markägaren för fastigheten Klevshult 1:121 
(kommunen) för markintrång och skogsvärdet för byggnation av en 
parallellväg väster om järnvägen vid Klevshult i samband med stängning av 
plankorsningar Skillingaryd-Klevshult. Trafikverket har gjort bedömningen 
att Vaggeryds kommun är deras motpart vad gäller den rotstående skogen. 
 
Bröderna Fälth har påtalat sin rätt till skogsvärdet i inkommen skrivelse 
2015-03-25. Bröderna Fälth erbjöd sig att slutavverka området och därmed 
fullfölja ingånget avtal på kommunens begäran. Skogen är biotopklassad 
som skogsbetsmark vilket har medfört att Skogsvårdsstyrelsen nekar 
slutavverkning av området. Kommunens PFC-certifiering medför att 
kommunen förbundit sig att ta extra hänsyn till nyckelbiotoper. 
 
För att fullfölja avtalet och frigöra rätten att bruka marken till markägaren 
föreslås att Vaggeryds kommun köper den rotstående skogen av bröderna 
Fälth. Parterna har enats om att kommunen köper stående skog för att 
slutföra markförvärvet. Översenskommen ersättning utgår från drygt halva 
rotnettot, 500 000kr. Säljarna har också begärt att få möjligheten att avverka 
ved för husbehov och att ta rätt på enstaka stormträd, denna rättighet är 
tidsbegränsad i 5 år. Skoginköpet belastar kommunens medel för 
markinköp. 
 
Beslutsunderlag 
Köpeavtal från 1976-11-10. 
Skrivelse från bröderna Fälth 2015-03-23, dnr 2015/080. 
Avtalstolkning rörande köpeavtal.  
Skogsbruksplan. 
Beslut om nyttjanderätt till rotstående skog på Klevshult 1: 121, dnr KS 
2015/080. 
Beslut om att slutavverka rotstående skog på Klevshult 1: 121, dnr KS 
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2015/080. 
Hushållningssällskapet totalstämpling med rotnetto, Klevshult 1: 121 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår att besluta enligt tekniska kontorets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet kan bifalla förslaget, och finner det bifallet. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 
Ekonomienheten 
Bengt Fälth 
Roland Fälth 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diariet 
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Tilldelning av kommunala torgplatser, dnr TU 2017/006 
 
Tekniska utskottets beslut 
Tekniska kontoret ska tilldela saluplatser på kommunens båda torg utifrån 
att första sökande kan ges möjlighet att välja plats. Kommande platser 
tilldelas utifrån de platser som finns kvar. Ansökan om saluplats kan tidigast 
göras fyra månader före upplåtelsedagen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
De lokala ordningsföreskrifterna för torghandel anger att saluplatserna ska 
tilldelas i den ordning som de ansöker. Traditionellt har det inneburit att den 
som ansöker först får plats nummer 1 och så vidare. Inför kommande 
sommarsäsong har önskemål om att kunna välja plats framförts. De lokala 
ordningsföreskrifterna reglerar inte denna fråga i detalj. 
 
Beslutsunderlag 
Lokala ordningsföreskrifter för Vaggeryds kommun. 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår att besluta enligt tekniska kontorets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet kan bifalla förslaget, och finner det bifallet. 
 
Beslutet skickas till 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Förvaltningssekreterare 
Diarium 
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Rapport Internkontroll 2016, dnr KS 2015/052 
 
Tekniska utskottets beslut 
Godkänna redovisningen av tekniska kontorets internkontroll för 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska utskottet beslutade 2015-03-17 § 21, att ha två kontrollområden 
för internkontroll under 2016. Dels skötseln av Skillingaryds 
avloppsreningsverk, dels det systematiska arbetsmiljöarbetet.  
 
Kontrollerna ska enligt kommunens internkontrollreglemente göras utifrån 
ekonomi, prestation, kvalitet och miljö. Utifrån kontrollerna har ett antal 
förslag på åtgärder tagits fram. 
 
Beslutsunderlag 
Tekniska utskottet beslutade 2015-03-17 § 21, om internkontroll 2015. 
Rapport internkontroll Skötsel av Skillingaryds avloppsreningsverk 2016-
10-04. 
Rapport internkontroll Underhållsbidrag enskild väg utan statsbidrag från 
2015-11-11. 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår att godkänna tekniska kontorets redovisning av 
internkontrollen för 2016. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet kan godkänna redovisningen, och finner den 
godkänd. 
 
Beslutet skickas till 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
VA- och renhållningschef 
Förvaltningssekreterare 
Diarium 
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Attestanter 2017, dnr TU 2016/097 
 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Godkänna tekniska utskottets förslag till attestanter från och med 2017-01-
01 för den tekniska verksamhetens ID-nummer enligt föreslagen lista 
daterad 2017-01-18 för drift och 2017-01-23 för investering. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten meddelar i december varje år att de behövde ha in lista på 
gällande attestanter för kommande år. Attestanterna ansvarar för olika ID:n i 
ekonomisystemet. Listan aktualiseras med nya ID:n och namn utifrån 
pågående verksamhet. 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår att besluta enligt tekniska kontorets förslag till 
attestanter 2017. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet kan bifalla förslagen om attestanter för 
tekniska kontoret, och finner det bifallet. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
VA- och renhållningschef 
Diarium 
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Investeringsbudget 2018, dnr TU 2016/093 
 
Tekniska utskottets beslut 
Godkänna genomförda diskussion. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Teknisk chef redovisade arbetet med investeringsbudget för den tekniska 
verksamheten kommande treårsperiod 2018-2020.  Diskussion fördes kring 
vilka händelser som förväntas ske under 2017 och påverka den tekniska 
verksamheten och budgeten inför 2018 och framåt. 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår att godkänna redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet kan godkänna genomförda diskussion, och 
finner den godkänd. 
 
Beslutet skickas till 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
VA- och renhållningschef 
Diarium 
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Måluppfyllelse 2016, dnr TU 2016/065 
 
Tekniska utskottets beslut 
Godkänna redovisningen av måluppfyllelsen för tekniska utskottets 
prioriterade mål för den tekniska verksamheten under 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska kontoret sammanställer efter varje år ett bokslut och en 
verksamhetsberättelse utifrån hur målen har uppfyllts. Inför detta redovisade 
teknisk chef hur måluppfyllelsen ser ut. 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår att godkänna redovisningen av måluppfyllelsen för den 
tekniska verksamheten under 2016. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet kan godkänna genomförda redovisningen, 
och finner den godkänd. 
 
Beslutet skickas till 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
VA- och renhållningschef 
Diarium 
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Förvaltningsinformation, dnr TU 2017/001. 
 

Tekniska utskottets beslut 
Godkänna informationen från teknisk chef. 
 
Sammanfattning av ärendet 
• Kommunalförbund inom avfallsområdet 
• Lokala trafikföreskrifter och parkeringsövervakning 
• GC-vägen Skillingaryd-Tofteryd 
• Vattenverksamheten vid kvarnen i Vaggeryd 
• Upphandlingen av redskapsbärare 
• Bokslutet 2016 
• Samförläggning Fiber 
• Skötseln av dammen vid Mölna 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet kan godkänna informationen, och finner den 
godkänd. 
 
Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 
Diarium 
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Delgivningar, dnr TU 2017/002. 
 
Tekniska utskottets beslut 
Godkänna delgivningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar delges tekniska utskottet: 

• Kommunstyrelsens beslut 2017-01-11 §6 om bildande av 
kommunalförbund för avfallsverksamheter inom GGVV. 

• Kommunstyrelsens beslut 2017-01-11 § 019 Utvecklingsplan kommunala 
allmänna aktivitetsplatser och lekplatser. 

• Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-12-14 §160 om övrig fråga kring 
utvecklingsplan för allmänna lekplatser, dnr KFN 2014/099. 

• Miljö- och byggförvaltningens riktlinjer för uppdrag som kommunskytt i 
Vaggeryds kommun, dnr TU 2016/090. 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2016-12-20 §204, dnr 2015/112M om 
riktlinjer för fordonstvättar. 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2016-12-20 §209, dnr 2016/429B om 
ansökan om bygglov för parkeringsplatser, Fåglabäck 2:1. 

• Medborgarlöfte mellan Vaggeryds kommun och Polisen från 2016-12-09. 
• Gemensam handlingsplan 2016-2017 mellan Vaggeryds kommun och 

Polisen från 2016-01-28. 
• Medborgarförslag om hundrastgård i Skillingaryd och Vaggeryd, dnr TU 

2016/092. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om utskottet kan godkänna delgivningen, och finner 
den godkänd. 
 
Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 
Diarium 
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Hastighetsöversyn, dnr TU 2017/023 
 
Tekniska utskottets beslut 
Tekniska kontoret får i uppdrag att utreda möjlighet att upphäva 30 km/tim 
vid Östra skolans nedlagda verksamhet vid Storgatan i Vaggeryd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-30 om 30 krm/tim vid skolor. Östra 
skolan har flyttat sin verksamhet till Vagnsgatan i Vaggeryd.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige beslut §028, 2015-03-30 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår att tekniska kontoret får i uppdrag att utreda möjlighet 
att upphäva 30 km/h vid Östra skolans nedlagda verksamhet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet kan bifalla förslaget, och finner det bifallet. 
 
Beslutet skickas till 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Förvaltningssekreterare 
Diarium 
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